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Pent brukt
25. august går Gjenbruksdagen av stabelen for tredje gang. Vi setter fokus
på bruk og gjenbruk i stedet for bruk og
kast. Oppfordringen er å kjøpe brukt når
vi behøver noe nytt, og at vi skal levere
mer til gjenbruk.
I en særstilling står brukte klær, hvor
markedet på verdensbasis ser ut til å
være umulig å mette. Organisasjonene
som samler inn klær ønsker mye mer
av de klærne som vi i dag kaster i rest
avfallet. Gjenbruk er bra for miljøet, både
fordi det reduserer avfallsmengdene og
fordi det er ressurskrevende å produsere
nye varer.
Trenden med gjenbruk har økt de senere
årene. En bonus ved å kjøpe brukt er at
gjenstandene har en historie. Og kvaliteten er ofte bedre og prisen lavere enn
om vi kjøper nytt. Dette har Mona Grudt
forstått, og hun forteller at noen av plaggene hun er mest glad i er kjøpt brukt.
Hun besøker gjerne bruktbutikker i innog utland, mest fordi det er spennende
og litt fordi det er fornuftig.
Så når ryddetrangen overvinner kjekt å
ha-mentaliteten, gi andre muligheten til å
overta det du ikke lenger trenger. Mulighetene er mange. Gi til loppemarked,
Fretex, UFF eller annonser på nett. En
lapp på butikken kan også gjøre nytten.
Husk at det som er til overs hos deg, kan
være akkurat det noen andre trenger.
Og når du har lyst på noe nytt – prøv en
skattejakt på bruktmarkedet.
Lykke til, og ha en god gjenbrukshøst!

Tone Pettersen
Kommunikasjonssjef

Med Mona på
skattejakt hos Fretex
Programleder, modell og redaktør – Mona Grudt vet mer om
moter enn de fleste. Hun vet også at i bruktbutikkenes stativer
finnes det noen skikkelige godbiter, og hun tråler stativene med
trenet øye.
Det plinger liflig i butikkdøra hos Fretex
på Møllenberg. Den tidligere Miss Universe feier inn, med moteradaren på.
Også i år skal Fretex og Renholdsverket
samarbeide om Gjenbruksdagen på
Torvet. Mona Grudt er med og plukker
ut antrekk som skal presenteres på catwalken, og som kan kjøpes av publikum
etterpå.
– Dette er så spennende, jeg føler det
virkelig som om jeg er på skattejakt.
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Men for å finne de virkelig fine tingene
må man ha tid til å lete grundig. Det
unike har det med å gjemme seg innimellom det ordinære, stråler Mona og
gir seg i kast med de første stativene.
Den spreke trebarnsmoren var konferansier på Gjenbruksdagen i fjor og ble
veldig inspirert. Da hun like etterpå dro
til Los Angeles ble det brukt mye tid i
millionbyens bruktbutikker.

Mona Grudt mener
det er viktig å ta
seg god tid når
man handler brukt,
det er da man
kan finne det helt
spesielle.

Klassiske merker med god
kvalitet går aldri av moten.

Det er lov å slå seg litt
løs innimellom.
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STÅLAMPE kr. 50,-

På Gjenbruksdagen selges det
også utvalgte interiørartikler
– benytt muligheten til å finne
noe helt spesielt.
MALERI kr. 150,-

KOMMODE kr. 50,-

STOL kr. 150,-

KOFFERT kr. 30,-

Bildetekst....

– Jeg fant noen fantastiske kjoler. Og
det er nesten litt merkelig, men når jeg
finner et brukt plagg, setter jeg ofte
mer pris på det enn et nytt. Det er noe
med at plagget har en historie. Jeg kan
gjøre meg opp noen tanker om
tidligere eiere og deres liv og
opplevelser, forteller hun
ettertenksomt.
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Mona har alltid hatt sans
for det litt klassiske, og
ser gjerne etter merker
som hun vet leverer kvalitet og gode snitt. Gjerne
klær fra den tiden hennes
mor var ung. Og om det er en

liten flekk med på kjøpet så er ikke det
så nøye, så lenge plagget er rent.
– Jeg tror faktisk at jeg oftere får
komplimenter når jeg har på meg noe
brukt. Det er enklere å finne noe som
skiller seg ut. Man blir ikke låst i trender
og farger på samme måte som når man
kjøper nytt.
Ønsker du å sikre deg noen av plaggene som Mona har plukket ut? Da må
du møte opp på Gjenbruksdagen den
25. august. Her selges det også brukte
møbler og nips – alt til hyggelige priser.
Velkommen til et bruktkupp på Torvet!

“Når jeg finner et brukt plagg, setter jeg
ofte mer pris på det enn et nytt.”
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Skattejakten gav uttelling også denne gangen.
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Velkommen til Gjenbruksdagen p
Bli med på årets gjenbruksfest på Torvet. Vi byr på både motevisning, konsert og muligheten til å
gjøre noen skikkelig gode bruktkupp. Tar du med deg en kartongkubbe, kan du også vinne 10.000
kroner – kom igjen, skyll, brett, stapp og møt opp!

Kommer: Tre Små Kinesere spiller gratiskonsert

Program
Kl 13.00

Velkommen ved Klaus Sonstad
og daglig leder Knut Eirik Ballestad,
Renholdsverket
Tre Små Kinesere spiller konsert
Kommer: Klaus Sonstad er konferanseier

Kl. 14.00

Appell og motevisning
ved Fretex
Trekning i kartonglotteriet

6

Foto:Margrethe Myhrer

Salg av klær, møbler og diverse som er
utstilt på Torvet starter kl. 12.00

Trekning kartonglotteri: Førstepremie kr. 10.000,-

på Torvet 25. august
Ekstra trekning i
kartonglotteriet på
Gjenbruksdagen
For å være med i lotteriet må
du lage en kubbe av drikke
kartonger. Det skal være 6
kartonger i den 7. (Totalt 7).
Skriv navn og mobilnr utenpå.
Du kan levere så mange kubber
du vil. Kubbene leveres på Torvet
på lørdag ved Renholdsverkets
telt fra kl. 12. Det blir trekking fra
scenen.
Fire ganger i året er det ordinær
trekning i kartonglotteriet. Gjør
skyll, brett og stapp til en vane, og
legg kubbene i beholderen
for papp og papir.
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Fra Gjenbruksdagen 2010
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Bruktmarkeder i Trondheim
I Trondheim er det mange bruktbutikker, de fleste med eget
særpreg og spesialiteter. Vi har laget en liste over flere av
Trondheims spennende bruktbutikker:
•

Brukthandleriet Sirkulus i Kjøpmannsgata

•

Misjonssentralen Gjenbruk på Lade

•

Fretex butikker på Heggstadmyra, Nardo,
Møllenberg og Fjordgata

•

Tante Isabel i Fjordgata

•

NMS Gjenbruk på Torvet

Avfallstaxi

•

Det finnes også flere spennende antikvitets- og
antikvariatbutikker

Renholdsverket kan hente grovavfall, f.eks møbler og hvitevarer,
hjemme hos deg og bringe det til miljøriktig sluttbehandling.

Auksjoner og loppemarkeder holdes jevnlig av ulike aktører.
Her kan man skaffe seg et bruktkupp til en billig penge. Følg
med på annonsering.
Sist men ikke minst: Internett har blitt en viktig arena for
omsetning av brukte varer. Finn.no er en sentral aktør her.

Ring 917 54 000 for priser og avtale.

Vinner av sykkelquiz: Riktig svar på quiz i forrige nummer av Råstoff
var MILJØ. Vinneren av en ny sykkel ble Helle Fridèn Melhus.

Åpningstider:
Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon
og hageavfallsmottak
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

07.00–19.00
07.00–15.00
10.00–14.00
stengt

Hva kan leveres på Gjenvinningsstasjonen?
Uten gebyr: Metall, rent trevirke, papp og papir, glass-/
plastemballasje, elektriske og elektroniske produkter,
farlig avfall og brukbare klær, sko og gjenstander.
Med gebyr: Brennbart og ubrennbart restavfall,
Kr 1,35 pr. kg. (Matavfall kan ikke leveres her.)
Gjenvinningstasjonen tlf. 95 26 38 97

Redaktør | Tone Pettersen
Opplag | 84.000
Distribusjon | Trondheim kommune
Papir | 100 % resirkulert papir

Besøksadresse | Tempevn 25, 7037 Trondheim
Postadresse | Postmottak, 7004 Trondheim
Tlf kundesenter | 72 54 05 40
Tlf Avfallstaxi | 917 54 000
E-post kundesenter | kildesortering@renholdsverket.no
Kontortid | mandag – fredag kl 08.00–15.30
Web | www.renholdsverket.no
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